
Kreds Østjylland                                           

Deltagere: 
Michel Jean Larsen, Kasper Knudsen, Jonas Højland Steinmetz, Michael D. Stevens, Anne Kristine 
Skou Jensen 

Tidspunkt Fredag d. 19. April 2020 Kl. 11.00-12.30  

Mødested Skanderborg ungdomsskole, Findlandsvej 5 

Mødeleder Jonas 

Referent Michel 

Fraværende Anne 

 

Bestyrelsesmøde  
 

1) Velkomst 
 
2) Godkendelse af dagsordenen  

a. Ting til eventuelt? 
 

3) Nyt fra Formanden v/Jonas 
Per har ringet til Jonas for at fortælle at Østjyllands punkt kommer på årsmødet d. 8. 
september 20. 
Der har været meget få henvendelser fra medlemmerne. 

 
4) Nyt fra Hovedbestyrelsen  

v/Michel 
Ikke noget da der kun har vært afholdt et møde omkring flytning af årsmødet. 
 

5) Konstituering af bestyrelsen 
Der skal findes en næstformand, kasserer og referent. 

Opfølgning fra sidste møde ”Jonas spøger medarbejder i Ung i Aarhus”(Referatet 
a’ 17/4 2020) 
Pia Bak Jensen fra administrationen i UngiAarhus har sagt ja til at være kasser 
mod et honorar på 3000 kr. om året. 

 
 

6) Debat i bestyrelsen om vores bankbeholdning 
a. Vi skal have sat de 250.000 kr. i spil så det kommer til medlemmerne til gode. Vi 

skal have debatten i bestyrelsen igen så vi finder noget der skal komme kun dem 
der er medlemmer til gode.  Det kunne være en studie tur der blev gjort meget billig 
for medlemmerne. Et forslag kunne være at bruge de 250.000 kr. til at nedsætte 
kontingentet i en årrække. 
Punktet har været diskuteret i den tidligere bestyrelser. 
Bestyrelsen vil lægge op til at de 60 kr. vi betaler i lokalkreds tilskud fremover 
ikke betales i en periode frem. Det svarer til at vi ”mister” 24.000 kr. om året. 



 
 

7) Debat om hvordan vi afdækker hvad ”ikke medlemmerne” eftersøger hos LU 
Mange har valgt LU ØST fra som fagforening, hvorfor – hvordan gør vi os mere 
attraktive og hvad har man brug for fra os? 
Ting der kan gøre det mere attraktivt at være medlem af LU 
 
På års mødet vil der blive orienteret om muligheden for en sundhedsforsikring 
En anderledes struktur i forbindelse med generalforsamlingen: 
 
Vi inviterer til møde d. 4. februar 20 
Vi mødes på Godsbanen fra kl 10-11 hvor der er rundvisning 
Generalforsamlingen fra kl. 11-12,30 
Efterfølgende ”Julefrokost” 
 
På generalforsamlingen lægges der op til vedtægts ændringer 
 
 

8) Vedtægter LU Kreds ØST 
 

§4 stk. 1 skal der ses på datoerne for afvikling af generalforsamlingen 
 
§7 stk.1 indkrævning af kontingent. 
 
Vi kvalificerer de endelige forslag før generalforsamlingen. 

 
 

9) Eventuelt 


